
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
(VVD), statutair gevestigd te 's-Gravenhage, ver-
tegenwoordigd door haar hoofdbestuur, en de Jon-
gerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), 
statutair gevestigd te 's-Gravenhage, vertegen-
woordigd voor haar hoofdbestuur, verder te noe-
men: de samenwerkende organisaties, gelet de no-
titie met betrekking tot de structuur van een te 
voeren jongerenbeleid (Vrijheid en Democratie, 
nr. 1281 van 8 maart 1983), gelet de notitie jon-
gerenbeleid (Vrijheid en Democratie, nr. 1298 van 
28 februari 1984), gehoord de gedachtenwisseling 
in de 66ste en 68ste algemene vergaderingen van 
de VVD op respectievelijk 15 en 16 april 1983 
en 16 en 17 maart 1984, gelet het besluit 
JOVD/VVD op de buitengewone algemene verga-
dering van de JOVD op t mei 1983, gehoord de 
gedachtenwisseling in de buitengewone algemene 
vergaderingen van de JOVD op I mei 1983 en 25 
en 26 juni 1983, komen overeen: 

Artikel I: 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder jonge-
ren: personen in de leeftijd tot dertigjaar; 
jongerenbeleid: het organisatorische en inhoudelij-
ke beleid dat door de VVD en JOVD, onder geza-
menlijke dan wel eigen verantwoordelijkheid, ge-
voerd wordt voor de vorming en de scholing van 
jongeren, en de bevordering van deelname aan Po-
litieke activiteiten door jongeren. 

Artikel 2 

I. Er dient één liberale jongerenorganisatie te zijn 
waarin alle liberale jongeren in Nederland zich 
kunnen herkennen: de JOVD; deze jongerenorga-
nisatie is politiek en organisatorisch onafhanke-
lijk. 

2. De samenwerkende organisaties zijn zich be-
wust van de bijzondere positie die zij als liberale 
verenigingen ten opzichte van elkaar innemen en 
aanvaarden derhalve beide de verantwoordelijk-
heid om aan het in lid I genoemde uitgangspunt 
steeds daadwerkelijk gestalte te geven. 

3. De VVD merkt de JOVD aan als bijzondere 
groep; het gestelde in art. 78.1, 78.2 en 78.3 van 
het huishoudelijk reglement van de VVD is niet 
van toepassing. 

4. De JOVD zal de onverenigbaarheid van be-
stuurlijke functies zoals neergelegd in de resolutie 
onafhankelijkheid van 25 en 26 juni 1983 herover-
wegen. 

Artikel 3: 

I. Het jongerenbeleid wordt uitgevoerd volgens 
een telkenjare door de hoofdbesturen van de Sa-
menwerkende organisaties gezamenlijk vast te 
stellen plan. 

2. Het in lid I genoemde plan omvat ten minste 
de volgende elementen: 

a. ten aanzien van vorming en scholing van jonge- 
ren: 
- planning, 
- coördinatie, 
- informatie en ervaringsuitwisseling, 
- beschrijving van niet partij-politiek gebonden 
cursussen, 
- training van cursusleiding; 

b. ten aanzien van opvang van jongeren: 
- het informeren van jongeren over het bestaan 
van VVD en JOVD; 

c. ten aanzien van het interesseren van jongeren: 
- het uitdragen van het liberalisme, 
- het informeren over de standpunten van zo-
wel VVD en JOVD; 

d. ten aanzien van de publiciteit: 
- de wijze waarop aan het plan en zijn onderde-
len bekendheid wordt gegeven, zowel in 
Vrijheid en Democratie, de Driemaster als an-
derszins; 

e. de financiële aspecten van de activiteiten in het 
plan genoemd, voor zover het de gezamenlijke 
activiteiten betreft. 

3. De opvang van nieuwe leden houdt in dat zij 
geïnformeerd en gestimuleerd worden om actief 
liberaal te zijn. 

4. Op het gebied van vorming en scholing brengen 
de samenwerkende organisaties een samenhan-
gend en toereikend aanbod van activiteiten tot 
stand. Deze activiteiten worden uitgevoerd door 
de Haya van Somerenstichting en het secretariaat 
Vorming en Scholing van de JOVD. 

5. De samenwerkende organisaties bevorderen 
deelname aan politieke activiteiten door: 
a. aanpassingen in opzet en onderwerpen van 
daarvoor geëigende activiteiten; 
b. speciaal hiervoor georganiseerde activiteiten. 

6. De samenwerkende organisaties ontplooien ge-
zamenlijk activiteiten om het liberalisme onder 
jongeren te verbreiden; de specifiek op de eigen 
Organisatie gerichte propaganda blijft een verant-
woordelijkheid van elk afzonderlijk. 

7. Het in lid I genoemde plan geeft tevens aan de 
wijze van uitvoering van de gezamenlijke activitei-
ten; tevens maakt het melding van de afzonderlij- 
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ke activiteiten van elk van de samenwerkende or-

ganisaties, opgesteld en uitgevoerd onder eigen 
verantwoordelijkheid van elk dezer organisaties. 

8. De samenwerkende organisaties dragen er zorg 
voor dat binnen de eigen organisatie voldoende be-
kendheid wordt gegeven aan: 
a. het plan en de onderdelen daarvan; 
b. activiteiten van de ander die ook voor de eigen 
leden interessant zijn. 

Artikel 4: 

I. Door het hoofdbestuur van de VVD en het 
hoofdbestuur van de JOVD gezamenlijk wordt in-
gesteld de commissie Jongerenbeleid VVD! 
JOVD. 

2. De taak van de commissie is: 
a. het telkenjare opstellen van een plan, zoals be-
doeld in art. 3 lid I en in overleg met de Haya van 
Somerenstichting en het secretariaat Vorming en 
Scholing van de JOVD; zij legt dit plan jaarlijks 
uiterlijk op 30 november voor aan het hoofdbe-
stuur van de VVD en het hoofdbestuur van de 
JOVD, voorzien van een advies van de Haya van 
Somerenstichting en het secretariaat Vorming en 
Scholing van de JOVD; 
b. het jaarlijks aan het hoofdbestuur van de VVD 
en het hoofdbestuur van de JOVD vèèr 15 Januari 
uitbrengen van een verslag van het voorgaande  

Artikel 5: 

I. In het dagelijks bestuur van de VVD is een lid 
specifiek belast met de uitvoering van het Jon-
gerenbeleid. In het hoofdbestuur van de JOVD is 
een lid specifiek belast met de uitvoering van deze 
overeenkomst. 

2. Deze leden ontvangen een uitnodiging voor de 
vergaderingen van het hoofdbestuur van de andere 
Organisatie voorzover de uitvoering van deze Over-
eenkomst daar aan de orde is. 

3. De uitvoering van de overeenkomst is in de 
hoofdbesturen van VVD en JOVD ten minste aan 
de orde: 
a. bij de vaststelling van het jaarplan, zoals be-
doeld in art. 3 lid 1; 
b. bij de bespreking van het verslag, zoals bedoeld 
in art. 4 lid 2 zie onder b; 
c. indien hierom door het hoofdbestuur van de an-
dere Organisatie verzocht is. 

Artikel 6: 

1. Het hoofdbestuur van de VVD en het hoofdbe-
stuur van de JOVD bevorderen, dat op overeen-
komstige bestuurlijke niveaus de samenwerking 
op gebieden, bedoeld in art. 3 lid 2 op soortgelijke 
wijze plaatsvindt. Op deze niveaus voeren JOVD 
en VVD overleg om deze samenwerking zowel 
naar inhoud als bestuurlijke uitvoering verder 
vorm te geven, zo vaak als een van beide hierom 
verzoekt. 

2. In de besturen van kamercentrales, ondercen-
trales en afdelingen van de VVD is een lid speci-
fiek belast met de uitvoering van de samenwer-
kingsovereenkomst. 

3. In de besturen van districten en afdelingen van 
de JOVD is een lid specifiek belast met de uitvoe-
ring van de samenwerkingsovereenkomst. 

4. Het bestuur van elke kamercentrale van de 
VVD stelt een commissie jongerenbeleid in. Deze 
commissie bestaat uit bestuursleden belast met 
jongerenbeleid binnen de kamercentrale. Voorzit-
ter van deze commissie is het bestuurslid in de 
kamercentrale belast met het jongerenbeleid. 
Het hoofdbestuur van de VVD stelt een landelijke 
commissie jongerenbeleid in. Deze commissie be-
staat uit de bestuursleden belast met het jongeren-
beleid van de kamercentrales. Voorzitter van deze 
commissie is het lid van het dagelijks bestuur be-
last met het jongerenbeleid. 
Deze commissies hebben een adviserende en coör-
dinerende taak; zij worden betrokken bij de uit-
voering van het plan zoals genoemd in artikel 3 lid 

5. In de JOVD draagt het hoofdbestuurslid belast 
met de uitvoering van deze overeenkomst er zorg 
voor dat ten aanzien van de districtsbestuursleden 

jaar: 
c. het voorleggen van een advies aan het hoofdbe-
stuur van de VVD en het hoofdbestuur van de 
JOVD met betrekking tot de verdere realisatie van 
het in art. 2 lid I genoemde, ten laatste vier jaar 
na het van kracht worden van deze overeenkomst; 
d. binnen een jaar na het van kracht worden van 
de overeenkomst het voorleggen van een advies 
met betrekking tot de problematiek van het dub-
bellidmaatschap. 

3. Indien het hoofdbestuur van de JOVD, en/of 
het hoofdbestuur van de VVD meent dat een ter 
vaststelling voorgelegd jaarplan voor de vaststel-
ling wijziging behoeft, zal nader overleg met de 
commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD plaatsvin-
den, alvorens het plan door het hoofdbestuur van 
de JOVD en dat van de VVD wordt vastgesteld. 

4. Het hoofdbestuur van de VVD zal bevorderen 
dat in de partijcommissie jeugdbeleid VVD! 
JOVD jongeren op adequate wijze vertegenwoor-
digd zullen zijn. Hiertoe pleegt het hoofdbestuur 
van de VVD mede overleg met het hoofdbestuur 
van de JOVD. 

5. Indien de Commissie Jeugdbeleid nog niet is 
ingesteld ten tijde van het sluiten van de samen-
werkingsovereenkomst zal ook de NKW gehoord 
worden bij het instellen van deze commissie. 
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belast met de uitvoering van deze overeenkomst 
de advisering en coördinatie goed verloopt. 
Deze districtsbestuursleden hebben een overeen-
komstige taak ten aanzien van de afdelingsbe-
stuursleden belast met de uitvoering van deze 
overeenkomst. 

6. JOVD en VVD betrekken elkaar op overeen-
komstig bestuurlijk niveau bij de advisering en 
coördinatie, bedoeld in lid 4 en 5 van dit artikel. 

Artikel 7 

I. Aan het hoofdbestuur van de VVD kan een 
VVD-lid jonger dan dertig jaar, met adviserende 
stem, worden toegevoegd, te benoemen door de 
algemene vergadering van de VVD, op voordracht 
van het hoofdbestuur van de VVD na overleg met 
het hoofdbestuur van de JOVD. 

2. Het hoofdbestuur van de VVD zal binnen vier 
jaar de algemene vergadering een voorstel doen 
toekomen ter regeling van de verkiezing van be-
stuursleden met adviserende stem uit en doorjon-
geren beneden de dertigjaar. Alvorens dit voorstel 
de algemene vergadering bereikt zal de commissie 
Jongerenbeleid VVD/JOVD worden gehoord. Dit 
voorstel zal betrekking hebben op de volgende be-
stuursniveaus: afdelingen, ondercentrales en ka-
mercentrales. 

Artikel 8 

I. Deze overeenkomst wordt gesloten door de 
hoofdbesturen van de samenwerkende organisa-
ties. Zij treedt in werking zodra zij door de alge-
mene vergaderingen van beide organisaties is aan-
vaard. 

2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een 
periode van vijfjaar, te beginnen 1januari 1985, 
en eindigt derhalve 31 december 1989. 

3. In afwijking van het gestelde in art. 4 lid 2 sub 
a wordt door de commissie Jongerenbeleid VVD! 
JOVD voor het jaar 1985 het genoemde plan voor 
I maart 1985 opgesteld; het heeft slechts indi-
catieve waarde. 

4. Uiterlijk 31 december 1988 openen het hoofd-
bestuur van de VVD en het hoofdbestuur van de 
JOVD overleg over de mogelijke samenwerking 
na 31 december 1989. Bij dit overleg wordt tevens 
betrokken het advies van de commissie Jongeren-
beleid VVD/JOVD, bedoeld in art. 4 lid 2 onder 
C. 

Vastgesteld door de algemene vergadering van de 
JOVD op 17 en 18 november 1984 en door de 
69ste algemene vergadering van de VVD op 15 
december 1984. 
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